Recsk Kulturális Életéért Közalapítvány
3245 Recsk, Kossuth út 165.
2008. évi közhasznúsági jelentése

A Heves Megyei Bíróság a Pk. 60.148/2003/8. számú végzésében foglaltak alapján, KA-880
nyilvántartási számon, 2004. április 19-én a Recsk Kulturális Életéért Közalapítványt
nyilvántartásba vette.
A közalapítvány jogállása: közhasznú szervezet.
A közalapítvány kuratóriumának tagjai: 5 fı, a felügyelı bizottságának tagjai: 3 fı.
A kuratórium 3 megtartott ülésén összesen 4 határozat született, melyek végrehajtásáról a
megadott határidın belül gondoskodtak.
A közalapítvány 2008. évi gazdálkodásra nézve az alábbi számviteli beszámolót tesszük
közzé:

Megnevezés

Összeg (eFt)

Nyitó egyenleg 2008. 01. 01.
2008. évi bevételek összesen
2008. évi kiadások összesen
Záró egyenleg 2008. 12. 31.

558
3247
2969
836

Bevételek részletezése:
Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás
Központi költségvetésbıl:szja 1%
Egyéb (támogatás cégektıl)
Pályázati úton elnyert támogatás
Egyéb bevétel (kamat)

62
135
3046
4

Összesen:

3247

Kiadások részletezése:
Önkormányzatnak pályázati elıleg visszafizetése:
Egyéb jellegő tevékenység ráfordításai
A szervezet által nyújtott támogatások

2594
225
150

Összesen:

2969

A Közalapítvány az alapító okiratban foglalt célkitőzéseinek megfelelıen végezte munkáját.
Az elmúlt évben a 2007. évi két nagy rendezvény pályázatának elszámolására és az
önkormányzattól kért hitel visszafizetésére került sor. A két pályázat sikeres elszámolása a
kistérségben is példaértékő munka volt.

A pályázott összeg számlánkra történı beérkezése után utaltuk az önkormányzat számlájára a
pályázati elılegként kapott pénzt, 2 594 000,- Ft-ot.
100 000,- Ft-tal támogattuk a VI. Fúj, süvölt a Mátra szele nemzetközi kórustalálkozót és
50 000,- Ft-tal az Önvédelmi Egylet munkáját.
A személyi jövedelemadó 1%-ból 62 330,- Ft érkezett a számlánkra.
A Coldwell Gyógyszer Tanácsadó Bt 80 000,- Ft-ot, a Noel Lámpaház 54 716,- Ft-ot utalt a
számlánkra.
A Közalapítványnak munkaviszonyban lévı dolgozója nincs, a tisztségviselık tiszteletdíjban
nem részesültek, sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást nem kaptak az év folyamán.
Jelen közhasznúsági jelentés alapjait adó beszámolónkat a közalapítvány kuratóriuma és
felügyelı bizottsága 2009. június 29-én hagyta jóvá.

Panyik Anita
a kuratórium elnöke

